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The article presents the position of electronic journals in professional and scientific
communication, purchase of electronic journals and models of payment. On the basis
of research, the present position of professional and scientific electronic journals in
Slovenian special and academic libraries is shown, also the acquisition policy, response
of users and a view of the future use of electronic journals in libraries.
Key words: electronic journals, acquisitions, special libraries, academic libraries,
Slovenia
Prispevek vključuje ugotovitve iz diplomske naloge: R. Brezavšček, »Plačevanje nabave in uporabe
elektronskih revij«. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, 2000.

BREZAVŠČEK, Roberta: Payment of purchase and usage of electronic journals.
Knjižnica, Ljubljana, 44(2000)4, 99-115

99

Knjižnica 44(2000)4

1

Elektronske revije v strokovnem in znanstvenem
komuniciranju

Čeprav število elektronskih revij stalno raste, te s strani znanstvene skupnosti
še niso v celoti sprejete kot legitimen način objavljanja, vendar Južnič (1996)
trdi, da bo v naslednjem desetletju ali dveh prišlo do korenitih premikov, v
katerih bodo elektronske revije igrale temeljno vlogo. To bo tudi čas, v katerem
se bodo razrešili tehnični (hitra dostopnost za vse), pravno-ekonomski (copyright) in nenazadnje sociološko-psihološki (ugled elektronskih revij) problemi
(Južnič, 1996). Tudi Kilpatrick (1998) in Harter (1998) se strinjata, da imajo
elektronske revije minimalen vpliv na znanstveno komunikacijo. Zaenkrat se
jih večinoma uporablja le za neformalne oblike znanstvenega komuniciranja.
Seveda se ta mnenja razlikujejo glede na znanstvena področja delovanja,
posebej v določenih naravoslovnih vedah so raziskovalci navdušeni nad
elektronskimi revijami, saj omogočajo hiter in enostaven dostop kadarkoli in
•od kjerkoli, multimedijsko predstavitev, hipertekstualne povezave tako znotraj
samih revij oz. člankov kakor tudi povezave na citirano literaturo, možnost
odzivov na članke itd. Tako so nekateri prepričani, da bodo elektronske revije
spremenile sistem znanstvenega komuniciranja, saj ima internet pozitiven vpliv
na znanstveno produkcijo, močno vpliva na razvoj zbirk v knjižnicah ter na
shranjevanje in obdelavo digitalnega gradiva (cv: Sercar, Oštir in Rogina, 1999).
Saračevič (1999) poroča, da se pojavljajo tudi zagovorniki ukinitve tradicional
nega znanstvenega časopisa. Možnosti, ki jih elektronske revije ponujajo za
izboljšanje znanstvenega informiranja in komuniciranja, so namreč izjemne.
Večina uporabnikov elektronskih revij se strinja, da so glavne prednosti
udobnost in prihranek časa pri iskanju relevantnih informacij in krajši čas
objavljanja člankov, kar ugaja tudi avtorjem, ki objavljajo v elektronskih revijah.
Njihovi članki so tako dosegljivi širšemu občinstvu in lažje dostopni. Prednost
elektronskih izdaj se pokaže v njihovi distribuciji in tisku, saj so cenejše in jih
lahko hitreje distribuiramo. Elektronska oblika revije je namreč ohranila vse
dobre lastnosti tiskane revije, obenem pa dobila dodatne pozitivne lastnosti,
ki so nepogrešljivega pomena predvsem na področju znanstvenega in
tehničnega informiranja ter izobraževanja.
Dandanes je splošno sprejeto, da bodo morale biti vse znanstvene revije
dostopne v digitalni obliki. Večina tradicionalnih založnikov trdi, da bodo s
prehodom na elektronski format prihranili okoli 30 % stroškov, posebno stroš
kov tiskanja in pošte. Vendar bodo uporabniki bolj množično začeli uporabljati
elektronske revije šele takrat, ko bo zadostna količina informacij v elektronski
obliki. Treba bo ponuditi določeno "kritično maso" zahtevanih informacij v
elektronski obliki, da bo zagotovljeno večje poseganje po elektronskih revijah.
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Šercar, Oštir in Rogina (1999) trdijo, da je prehod na e-verzijo ireverzibilen,
kar pomeni, da ni časopisa, ki bi e-verzijo opustil, potem ko jo je enkrat uvedel.

2

Razlogi za uvedbo elektronskih revij v knjižnice

Knjižnice morajo svojim uporabnikom nuditi vse možne vire za zadovoljevanje
njihovih informacijskih potreb. Te so vsak dan večje in bolj kompleksne, vendar
je naloga knjižnice, da uporabnike seznani z razpoložljivimi viri in sledi novim
izzivom, ki jih ponuja razvoj informacijskih tehnologij: uporabljati mora vse
možne vire, s katerimi lahko uporabniku posreduje točno in ažurno željeno
informacijo, in sicer v formatu, ki uporabniku najbolj ustreza. Uporabniki so
še posebej zahtevni predvsem v specialnih in visokošolskih knjižnicah in
njihove informacijske potrebe prav gotovo že dalj časa ne zadovoljujejo le tiskani
mediji, zato zelo povprašujejo tudi po literaturi v drugih medijih. Med njimi je
vsekakor zelo iskana tudi elektronska revija, ki predvsem s svojo hipertekstualnostjo, večpredstavnostjo, interaktivnim dostopom in večjo ažurnostjo lažje
in predvsem hitreje ponudi željeno informacijo. Zato se knjižnice vse bolj nagi
bajo k temu, da svojim uporabnikom dostavljajo željene informacije tudi s
svetovnega spleta neposredno na njihov računalnik, saj jim morajo ponuditi
aktualne, najnovejše in seveda zanesljive, verodostojne informacijske vire.
Raziskovalci bi morali s pomočjo knjižnice imeti možnost velik del svojih infor
macijskih potreb uresničiti za svojo delovno mizo.
Nekoč je bilo preprosto: znanstveniki so pisali članke, založniki so jih izdajali,
tiskali in distribuirali v revije, knjižnice so jih kupovale, ponavadi preko
posrednikov, znanstveniki so hodili v knjižnico prebirat članke in potem pisali
nove članke in krog se je začel znova (Ketcham-Van Orsdel in Born, 1999). S
pojavom elektronskih revij pa se je situacija močno spremenila. Na svetovnem
spletu je mogoče objavljati brez pomoči založnika, založniki lahko distribuirajo
brez posrednikov, končni uporabniki pa lahko pridejo do literature brez pomoči
knjižnice. Elektronske revije predstavljajo potencialno možnost, da knjižnice
izgubijo vlogo glavnega posrednika znanstvenih revij do uporabnikov, saj so
storitve interneta namenjene predvsem končnemu uporabniku. Tudi zato se
vse več knjižnic odloča za gradnjo svojih digitalnih knjižnic, kjer predstavljajo
elektronske revije enega izmed njenih najpomembnejših delov.
Knjižnice, predvsem specialne in visokošolske, so danes glavni naročniki in
plačniki znanstvenih in strokovnih revij. Ker se sredstva za nabavo literature v
knjižnicah stalno zmanjšujejo, le-ta ne dovoljujejo niti ohranitve sedanjega
števila naročenih serijskih publikacij v knjižnicah in praktično onemogočajo
naročanje novih naslovov. Posledično se revijam, ki se soočajo z zmanjšanjem
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naročil, višajo cene (naročniki plačujejo še ceno odpovedanih izvodov), nove
revije pa se zelo težko uveljavljajo, saj jih knjižnice ne morejo naročiti. Knjižni
čarji upajo, da se bo z elektronskimi revijami, ki naj bi pocenile informacijske
vire, ta problem nekoliko uredil.

3

Nabava elektronskih revij

Knjižnica se mora odločiti (seveda v okviru svojih finančnih zmožnosti), ali bo
obdržala samo tiskano obliko revije ali bo ob tej naročila tudi elektronsko ali
pa bo naročila le elektronsko obliko revije. Pred uvedbo elektronskih revij v
knjižnice ponavadi potekajo brezplačne testne uporabe teh revij, ki jih
omogočijo knjižnice v sodelovanju z založbami oz. naročniškimi servisi. Na ta
način lahko knjižnice dobijo vpogled v uporabo in poslovanje z elektronskimi
revijami ter pri uporabnikih testirajo zanimanje za nabavo le-teh. Uporabniki
so vse bolj osveščeni o elektronskih revijah, njihovih prednostih in uporabi,
zato je po njih vse večje povpraševanje. Predvidevati je, da se bodo v prihodnosti
založniki množično (če ne vsi) odločali za zaračunavanje elektronskih revij,
zato bodo knjižnice postavljene pred odločitvijo, ali obdržati tiskane revije ali
uvesti elektronsko obliko določenega naslova ter tiskano odpovedati. Obeh
verzij verjetno ne bodo mogle imeti, saj imajo omejena sredstva, s katerimi
morajo zelo racionalno upravljati in dobiti čim večjo ponudbo za čim manj
denarja.
V primeru odpovedi tiskanih revij mora biti knjižnica pripravljena na "protesti
ranje" določenih uporabnikov, bodisi starejših bodisi uporabnikov, ki ne pozna
jo računalniške tehnologije. Ta odločitev je sicer zelo odvisna od narave knjižni
ce in institucije, ki ji služi, ter od strokovnega področja, ki ga pokriva. Določene
revije bo knjižnica verjetno vedno morala imeti v tiskani obliki, in če bodo
sredstva dovoljevala, bodo lahko naročili še elektronsko. Ker finančnih sredstev
za izbor prave in kakovostne zbirke revij v knjižnicah nikoli ni dovolj, bo treba
upoštevati vse dejavnike in se premišljeno odločiti.
Zaenkrat se knjižnice večinoma še ne odločajo za odpoved tiskanih revij in
naročilo le na elektronsko obliko, saj še niso rešeni nekateri problemi, med
katerimi je največji problem arhiva: kako bo z dostopom do starejših letnikov
gradiva, če revijo nekoč odpovejo? Pa tudi elektronske revije, ki so znane po
tem, da so cenejše kot tiskane, so pri nekaterih založnikih lahko še dražje.
Velike razlike v ceni sicer ni, saj se prihranijo le stroški poštnine in tiskanja.
Uvedba elektronskih revij v knjižnice zahteva od bibliotekarjev popolnoma
nove spretnosti in nov odnos z založniki, ukvarjati pa se morajo tudi z nebiblio-
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tekarskimi administrativnimi deli (avtorske pravice, pogoji nabave, licence,
odpovedi itd.). Vsaka knjižnica, ki želi pridobiti določeno licenco za dostop do
elektronskih revij, mora skleniti poseben dogovor z založniki. Nabava elektron
skih revij je specifična tudi zaradi tega, ker z nabavo ne dobimo lastništva
elektronskih revij, temveč le dostop do njih.

3.1

Naročanje elektronskih revij

Elektronske revije lahko naročamo preko različnih posrednikov ali agregatorjev.
To so lahko naročniške agencije, ponudniki zbirk ali pa založniki oz. izdajatelji,
ki tudi sami opozarjajo na svoje elektronske oblike revij. Večina založb na
svojih domačih straneh uporabnikom oz. knjižnicam omogoča takojšen dostop
do popolnega seznama svojih revij in njihovih cen (brez zamud, ki jih povzroča
distribucija tiskanih izdaj), informacije o novih izdajah, posebnih ponudbah,
neposredne povezave na domače strani posameznih revij in možnost
elektronskega naročanja. Večina založnikov ima tudi elektronski servis, ki
naročnike revij po elektronski pošti obvešča, kdaj je nova številka dostopna
"on-line". Na svojih domačih straneh nudijo iskalne mehanizme (tudi iskanje
po ključnih besedah) in indikatorje kakovosti, ki omogočajo iskanje najbolj
relevantnih člankov s čim manj napora. Tudi komuniciranje pri naročanju
elektronskih revij med bibliotekarji in posredniki ponavadi poteka elektronsko.
Za dostop do elektronskih revij se mora knjižnica obrniti na več naročniških
servisov in založnikov, kajti vse elektronske revije niso dostopne preko enega
samega vira. Nekateri založniki, ki izdajajo elektronske verzije svojih publikacij,
ne omogočajo neposrednega dostopa do svojih strežnikov, zato se morajo
uporabniki in knjižnice posluževati enega izmed posrednikov oz. agentov, do
določenih založnikov pa lahko uporabniki dostopajo neposredno. McKay (1999)
trdi, da se bo situacija spremenila, ko bo več založnikov omogočalo oboje,
neposreden dostop in dostop preko bibliografskih baz. Naročanje elektronskih
revij bo takšno kot pri tiskanih revijah, kjer se lahko (skoraj) vse revije naročijo
preko enega naročniškega agenta, kar poenostavlja upravljanje in zmanjšuje
stroške oskrbe.
Pri nabavi elektronskih revij se je potrebno dogovoriti, od kod bodo lahko
uporabniki dostopali do elektronskih revij: le v prostorih knjižnice, tudi doma,
z računalniškega omrežja institucije oz. knjižnice. Univerze, ki imajo organizi
ran študij na daljavo, morajo tudi tem študentom zagotoviti dostop do elektron
skih revij, prav tako pa tudi študentom v svojih podružnicah in na drugih
lokacijah ali celo v drugi državi.
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Naročilo elektronske revije zahteva sklenitev licenčne pogodbe, kjer so
opredeljene vse te pravice, dovoljenja in omejitve založb za dostop do elektron
skih revij. Knjižnica mora tudi preveriti, ali lahko po licenčni pogodbi izposoja
članke ustanovam, s katerimi ima sklenjen dogovor o medknjižnični izposoji.
Nabavna politika pri naročanju elektronskih revij se precej razlikuje od nabavne
politike tiskanih revij. Poleg tega, da je treba že predhodno priskrbeti ustrezno
strojno in programsko opremo za dostop do elektronskih revij, je treba stalno
preverjati dostop in ažurnost naročenih revij pri ponudniku in lokacijo
elektronske revije (zaradi spreminjanja URL naslovov) ter naročniške pogoje.

4

Plačevanje nabave in uporabe elektronskih revij

4.1

Prosto dostopne elektronske revije

4.1.1 Popolnoma brezplačne elektronske revije
Na svetovnem spletu obstaja veliko prosto dostopnih brezplačnih elektronskih
revij, ki so dostopne izključno elektronsko oz. on-line. Izdajajo jih znanstveniki
oz. strokovna ali interesna združenja sama, med njimi je veliko kakovostnih
znanstvenih revij. Čeprav knjižnica nima stroškov z njimi, mora vložiti precej
napora v organizacijo in vzdrževanje bibliografije teh revij, saj se pogosto
menjujejo naslovi njihovih lokacij. Med njimi najdemo tudi revije s temami o
digitalnih knjižnicah, npr. D-Lib Magazine1 in Journal of Digital Information 2 .
4.1.2 Brezplačen dostop do delov elektronske revije
Sem spadajo elektronske revije, pri katerih se lahko brezplačno dostopa le do
abstraktov, bibliografskih opisov ali delov Člankov. Lahko je zastonj le zadnja
številka, za vse ostale pa je treba plačati. Nekateri ponudijo zastonj samo eno
številko, da se bralec odloči, če mu tak časopis ustreza, potem pa se mora nanj
naročiti.

1

Revija o inovacijah in raziskavah v digitalnih knjižnicah; izdajajo D-Lib Forum, ki podpira skupnost
raziskovalcev, katera razvija tehnologijo za globalno digitalno knjižnico. Brezplačno dostopna na
URL: http://www.dlib.org.

2

Revija o menedžmenru, predstavitvi in uporabi informacij v digitalnem okolju, ki jo podpirata British Computer Society in Oxford University Press. Brezplačno dostopna na URL: http://
iodi.ecs.soton.ac.uk.
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4.2

Naročniški model elektronskih revij (Subscription Model)

4.2.1 Brezplačen dostop do elektronskih oblik revij s članki v polnem besedilu
- za naročnike tiskane oblike
Trenutno je še veliko elektronskih revij dostopnih brezplačno za naročnike
tiskane oblike. Sicer pa je ponavadi cena elektronske verzije že v ceni tiskane
verzije, saj se slednje zelo hitro dražijo, predvsem na biomedicinskem področju.
Če imajo v knjižnici naročeno tiskano obliko in ugotovijo, da zato lahko dobijo
elektronsko brezplačno, se morajo ponavadi registrirati. Proces registracije se
začne z naročniško številko knjižnice (customer subscription number). S to
številko se vstopi na domačo stran založnika ali izdajatelja, kjer se izpolni
obrazec za elektronski dostop, ki pogosto zahteva precej podatkov. Bibliotekar
mora registrirati računalnike v lokalnem omrežju (Internet Protokol (IP) naslove
računalnikov), s katerih bo pozneje omogočen dostop do elektronskih revij,
sprejeti licenčne pogoje ter registrirati zadolženega bibliotekarja (ime, priimek,
naslov, telefon, fax, naslov elektronske pošte). Lahko se registrira samo
knjižnico ali pa npr. celotno mrežo univerze ali institucije.
Ta model ima svoje prednosti predvsem v razvojni fazi, ko založnik šele
pridobiva bralce, saj mu omogoča doseganje kritičnega števila uporabnikov,
kar povzroča večje zanimanje avtorjev za objavo in posledično več možnosti
za oglaševanje.
4.2.2 Doplačilo za elektronsko obliko - za naročnike tiskane revije
Večina založnikov (ki ponudijo obe - tiskano in elektronsko verzijo določene
revije) zaenkrat za elektronsko obliko (če smo naročeni na tiskano) zahteva le
doplačilo med 8 % in 65 % cene tiskane. Največkrat se to doplačilo giblje v
mejah med 15 % in 20 % (MacKie-Mason et al., 1999).
4.2.3 Plačilo elektronske revije
Da lahko dostopamo do take elektronske revije, se moramo nanjo naročiti.
Njena cena je med 65% in 150% cene tiskane revije, največkrat pa med 90% in
100% cene tiskane (MacKie-Mason et al., 1999). Naročnina se plačuje letno, in
sicer za eno leto vnaprej. Ponavadi se lahko poravna s plačilnim nalogom,
kreditnimi karticami ali čekom. Naročnino za naslednje leto je treba zaradi
zagotovitve kontinuitete servisa plačati preden zapade naročnina za tekoče
leto.
4.2.4 Alternativa elektronski naročnini
Alternativa za knjižnice, ki si ne morejo privoščiti elektronske naročnine, je
lahko izdelava povezav na spletne strani založnikov, ki brezplačno objavljajo
svoje tekoče številke elektronskih revij. Arhiviranje teh izdaj največkrat ni
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dovoljeno, tako da le-to sicer ni ustrezen nadomestek za naročnino za knjižnico
(ki naj bi imela vsaj določen arhiv), vendar pa omogoča, da si lahko uporabniki
knjižnice ogledajo tekočo izdajo takoj, ko je na voljo (Bates, 1998).

4.3

Plačilo po uporabi (pay-per-view)

Več naročniških servisov oz. posrednikov omogoča tudi možnost plačevanja
po uporabi; na podlagi vnosa številke kreditne kartice lahko kupimo dostop
do članka iz elektronske revije, na katero nismo naročeni. V tem primeru je
servis zelo hiter, saj lahko uporabnik po naročilu zelo hitro dobi zahtevano
informacijo oz. literaturo na svojo delovno mizo. Tudi določene knjižnice se iz
finančnih razlogov že odločajo za ta način dostopa do določenih revij in za
preklic naročnin na določene revije.

5

Knjižnični konzorcij

Cilj konzorcija je omogočiti čim večjemu številu knjižnic oz. institucij ugoden
dostop do elektronskega gradiva preko interneta. Konzorcij se pogaja z
založniki, da bi svojim članom omogočil cenejši dostop do informacij. To
omogoča znanstvenikom, raziskovalcem in ostalim uporabnikom, da lažje
pridejo do najnovejših informacij, ki jih lahko uporabijo pri svojem poučevanju,
raziskovanju, študiju ali drugih dnevnih dejavnostih.
Ko se določene knjižnice dogovorijo in ustanovijo konzorcij, vsaka knjižnica
vključi v naročilo določene revije, vse knjižnice doplačajo določen odstotek in
vse elektronske revije so križno dosegljive. Dosegljive so lahko na strežniku
enega člana konzorcija (vsem dostopne) ali pa na strežniku izdajatelja oz.
dobavitelja. Vsi člani konzorcija morajo izjaviti, da bodo upoštevali "fair use",
t. j . , da bodo gradivo uporabljali le v izobraževalne in raziskovalne namene.
Eno izmed načel uspešnega konzorcija je, da mora imeti jasne cilje, skladno
članstvo in strukturo, ki se sklada z njegovimi cilji in člani.
Knjižnice se strinjajo, da je uspešno in očitno zmanjšanje cen za elektronske
informacije ter hitrejši, cenejši in boljši servis za dostop do elektronskih revij
možen le preko knjižničnih konzorcijev. Ker morajo knjižnice za dostope do
elektronskih revij sklepati posebne dogovore z založniki, jim to vzame ogromno
časa, naučiti pa se morajo tudi novih spretnosti. Zato jim vključitev v konzorcij
olajša delo in razširi zbirko dostopnega gradiva. Obenem združeno nabavljanje
gradiva poveča branost revij, saj ima več ljudi omogočen dostop do revij in
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zbirk podatkov. Friend (1999) vidi možnost, da bi v naslednjih desetih letih
vse elektronske publikacije kupovali preko konzorcijev.
V svetu konzorciji zelo hitro rastejo in so že dosegli kritično maso 3 , začele pa
so izhajati tudi revije o konzorcijih4.

6

Prihodnost tiskanih in elektronskih revij

Knjižnice vsekakor morajo slediti razvoju novih medijev in informacijske
tehnologije ter željam svojih uporabnikov, zato slednjim nudijo možnost
dostopa do elektronskih revij. Uporabniki jih sprejemajo, vendar zaenkrat še
ni pravih pokazateljev, kaj se bo v prihodnosti zgodilo. Stankus (1999) trdi, da
bosta obe obliki revij soobstajali še vsaj 10 let ali pa mogoče še dlje, saj
elektronske revije ne bodo kmalu nadomestile tiskanih. Pojavljajo se tudi
predvidevanja, da bo v elektronskem svetu enota znanstvenega komuniciranja
postal članek in izpodrinil revijo.
Največjo bojazen zamenjave revij na papirju z elektronskimi v knjižnicah
zaenkrat predstavlja arhiviranje elektronskih revij, kar je ena izmed ključnih
nalog knjižnic. Elektronske publikacije se lahko pohvalijo z enostavnim
shranjevanjem ogromnih količin podatkov na izredno majhnem prostoru
(računalniški disk), vendar pa še ni urejeno arhiviranje elektronskih
dokumentov, saj se industrija elektronskih informacij ukvarja predvsem s
tekočimi informacijami. Ker elektronske revije niso fizično dosegljive, ampak
le dostopne, se pojavlja vprašanje, koliko časa bo ta dostop še zagotovoljen.
Revije na papirju se namreč lahko ohranijo nekaj stoletij, nekaterih starejših
elektronskih revij pa že danes ni več možno brati zaradi tehnoloških sprememb.
Knjižnice skrbi, kaj se bo zgodilo v primeru, da knjižnica ne obnovi naročnine
na elektronsko revijo. Ali bodo uporabniki v tem primeru še imeli dostop do
elektronskih revij, za katere so plačali naročnino? Zaskrbljene so tudi glede
vprašanja, kaj se bo zgodilo, če založnik preneha poslovati, ter ali bo zagotovljen
dostop do starejših letnikov elektronskih revij tistim uporabnikom, ki nanje
niso bili naročeni. Čeprav se še ni pojavila prava rešitev tega problema,
posamezni bibliotekarji, založniki in agenti delajo na tem področju in iščejo
sporazume, ki bodo omogočili rešitve.

3

To nam kaže že naslov članka: Consortia hit critical mass (Oder, 2000).

4

LIBRARY CONSORTIUM MANAGEMENT: an international journal. Pridobljeno 23.3.2000 s
spletne strani www.mcb.co.uk
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Knjižnice se strinjajo, da ni treba vsaki knjižnici delati svojega elektronskega
arhiva, zato pa želijo potrdilo izdajateljev oz. založnikov elektronskih revij, da
bodo imele možnost dostopa do elektronskega arhiva izdajateljev, če se bo
zgodil prehod v samo elektronske oblike revij.

7

Raziskava v slovenskih specialnih in
visokošolskih knjižnicah

Namen raziskave je bil prikazati trenutno situacijo plačevanja nabave in
uporabe elektronskih revij v tistih slovenskih specialnih in visokošolskih
knjižnicah, ki podpirajo raziskovalno delo ter nabavljajo in omogočajo dostop
do elektronskih revij svojim uporabnikom. Postavljena je bila delovna hipoteza,
da knjižnice, ki podpirajo raziskovalno delo, svojim uporabnikom nabavljajo
in omogočajo dostop do elektronskih revij, ni pa še prišlo do faze, ko bi
elektronske oblike revij zamenjale tiskane. Za metodo raziskovanja sem izbrala
vodeni intervju z bibliotekarji - vodji knjižnic. Na sodelovanje v raziskavi so
pristale 3 specialne in 3 visokošolske knjižnice (le 37,5 % knjižnic, s katerimi
sem telefonsko stopila v kontakt, NUK in CTK zaradi svoje specifičnosti nisem
vključila v raziskavo):
-

Znanstveno informativni center Inštituta Jožef Štefan (knjižnica IJS),
knjižnica Onkološkega inštituta,
knjižnica podjetja LEK,

-

Centralna medicinska knjižnica (CMK),

-

Centralna ekonomska knjižnica (CEK),

-

Matematična knjižnica Fakultete za matematiko in fiziko in Inštituta za
matematiko, fiziko in mehaniko.

8

Rezultati raziskave

Slovenske specialne in visokošolske knjižnice so začele z uvedbo znanstvenih
in strokovnih elektronskih revij v svoje digitalne zbirke dokumentov v obdobju
zadnjih petih let. Uvedli so jih predvsem zato, ker so bile zastonj in ker je bila
z njimi ponujena dodatna funkcionalnost - nadomestile so revije, ki so bile
izgubljene ali uničene. Drugi razlogi so želja, da bi uporabnike seznanili s tem
novim načinom uporabe revij oz. z njimi seznanili veliko število študentov na
fakulteti (Centralna ekonomska knjižnica). Uporabniki so nad elektronskimi
revijami navdušeni in jih z veseljem uporabljajo pri svojem delu.
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8.1

Nabava elektronskih revij v knjižnicah

Anketirane knjižnice se zaenkrat lahko finančno skoraj neovirano odločajo za
uvedbo elektronskih revij med svoje zbirke dokumentov, saj jim je dostop do
le-teh v večini primerov omogočen brezplačno ob naročilu na tiskane dvojnike.
Menijo pa, da se bo potrebno v prihodnosti odločiti za eno izmed oblik določene
revije. Zaenkrat se še ne odločajo za odpoved tiskanih revij, to so poskušali
samo v knjižnici IJS, vendar so naleteli na odpor uporabnikov. Elektronske
revije naročajo pri domačih in tujih dobaviteljih, založnikih in preko članstva
svojih strokovnjakov v profesionalnih in raziskovalnih združenjih, kjer so
prihranki lahko tudi 10-kratni.

8.2

Cene elektronskih revij ter stroški nabave in uporabe
elektronskih revij

Primeri:
-

JBC(Journalof Biological Chemistry): Tiskana revija stane okrog 2.000 USD/
leto, elektronska revija pa okrog 1.000 USD/leto - za t. i. "site licence", kar
pomeni, da se lahko elektronsko revijo eno leto uporablja na omrežju institu
cije. Cena je neodvisna od tega, ali je naročena samo ena ali obe verziji
revije.

-

American Institute of Phyvsics: Knjižnica IJS ima pri njih naročenih 20
naslovov revij (tiskanih in elektronskih), za kar plačajo okrog 27.000 USD/
leto; v tem primeru je cena elektronske revije že zajeta v ceno tiskane revije.
pri Elsevier Science imajo naročenih (knjižnica IJS) 90 naslovov tiskanih
revij, za kar plačajo okrog 450.000 DEM/leto, za elektronske oblike teh
revij doplačajo še pribl. 7,5 % cene tiskanih.

-

Cene za institucije oz. licence za institucije (»site license«) so namreč višje
(lahko tudi do 10-krat) kot osebne licence, saj se pričakuje, da več uporabnikov
uporablja določeno revijo.
Ponavadi založniki prvo leto ponudijo elektronsko verzijo revije zastonj, drugo
leto je še vedno zastonj, vendar je cena najbrž skrita v ceni tiskane verzije
(tiskana verzija se podraži), potem - ko pridobijo določen krog uporabnikov pa je treba elektronsko revijo (do)plačati. Zato se anketirane knjižnice odločajo
za nabavo elektronskih revij le v primeru, da ni potrebno preveliko doplačilo.
Tako na IJS elektronskih revij praviloma ne kupujejo, če je dodatek za
elektronsko obliko revije več kot 10 % cene tiskane, razen izjemoma, v CMK
pa so doplačali le za 4 elektronske revije (doplačali 10-15 % cene tiskane), ker
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je bilo zelo pogosto povpraševanje po njih - sklenili so institucionalno licenco,
kar pomeni da je dostop do teh elektronskih revij možen le iz lokalne mreže
Medicinske fakultete.
Uporabniki so vse bolj osveščeni, začeli so uporabljati elektronske revije, zato
bi jim jih v knjižnicah radi ponudili tudi v prihodnje. Ker jih je treba sedaj
doplačevati, je treba zagotoviti večja sredstva ali pa se odločiti za odpoved
tiskane oblike (tam, kjer je to možno), saj obeh pod temi pogoji zaradi finančnih
težav ne morejo imeti.
Situacija se vse bolj nagiba k temu, da bo treba v knjižnicah določene abonirane
revije v prihodnosti odpovedati in se sprotno naročati samo na članke, ki jih
bodo potrebovali, zato več knjižnic predvideva, da se bodo v prihodnosti vse
bolj začele posluževati modela plačevanja elektronskih revij po uporabi,
predvsem zaradi omejenih sredstev.

8.3

Konzorcij medicinskih knjižnic

Lani je bil ustanovljen konzorcij medicinskih knjižnic, ki ga koordinira CMK,
ki je bil tudi pobudnik in organizator vseh priprav za ustanovitev konzorcija
za dostop do dveh medicinskih zbirk v servisu ProQuest. Decembra 1999 je
začela teči enoletna licenca za dostop do 418 elektronskih revij, od tega 334 v
polnem besedilu preko mrežnih zbirk ProQuest Medical Library in ProQuest
Health. Za nakup licence so se odločili zaradi velikega zanimanja uporabnikov
po dvakratnem testiranju obeh zbirk. Gre za konzorcij sedmih knjižnic z
biomedicinskega področja: Centralne medicinske knjižnice, Univerzitetnega
kliničnega centra, Splošne bolnišnice Maribor, Splošne bolnišnice Celje, Visoke
šole za zdravstvo, Inštituta za varovanje zdravja RS in Onkološkega inštituta.
Bazo vzdržuje Bell & Howell Information and Learning, sicer pa se vstopa v
bazo preko IZUM strežnika.

8.4

Dostop do elektronskih revij

Knjižnice imajo dostop do svojih elektronskih revij največkrat urejen na svoji
domači strani oz. domači strani ustanove, ki ji služijo (primera: CMK, CEK),
ali pa so elektronske revije dosegljive na intranetu te ustanove (knjižnica
podjetja LEK: leknet.lek.si - dostop je omogočen vsem zaposlenim in
uporabnikom knjižnice ter knjižnica IJS). V večini knjižnic imajo za uporabo
elektronskih revij z založniki sklenjene licence za institucijo, t.i. "site licence",
na podlagi katerih se do elektronskih revij, na katere je knjižnica naročena,
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lahko dostopa preko vseh računalnikov, ki so registrirani v omrežju, tj. preko
računalnikov, ki so fizično nameščeni znotraj knjižnice oz. ustanove. Zaenkrat
imajo le raziskovalci Inštituta Jožef Štefan tudi doma ali npr. na službeni poti
omogočen dostop do elektronskih revij, in sicer tako, da se prijavijo na
računalniško omrežje inštituta. Včasih so uporabniki morali imeti geslo za
dostop do elektronskih revij, vendar je ta vrsta dostopa skoraj izumrla dandanes večina založnikov omejuje dostop s pomočjo IP naslovov.

8.5

"Fair use"

Uporabniki smejo članke shranjevati na disk in jih tiskati, vendar založniki
večinoma zahtevajo t.i. "fair use", kar pomeni, da se sme članke oz. elektronske
revije uporabljati samo v okviru osebnih in raziskovalnih potreb in se ne sme
delati neomejeno število kopij. Prepovedana je vsakršna nadaljnja preprodaja
ali redistribucija podatkov (seznam zadetkov, bibliografski zapis, članek v
polnem besedilu, slike itn.), gradnja zbirk podatkov ter spreminjanje,
združevanje ali vključevanje podatkov v druge podatke ali programsko opremo.
Prepovedano je tudi sistematično arhiviranje člankov, seveda če ni izjemoma
drugače določeno oz. dovoljeno. Dovoljena pa je izdelava kazalcev na članke
oz. elektronske revije. E-revije se lahko uporablja tudi za medknjižnično
izposojo, vendar le v primeru, da se naredi kopijo npr. članka na tiskalnik in
se jo uporablja enako kot tiskano verzijo. Člankov se v elektronski obliki ne
sme uporabljati za medknjižnično izposojo, ker se tako prelahko razmnožujejo.
V knjižnicah menijo, da področje varovanja avtorskih pravic (predvsem v
Sloveniji) še ni popolnoma urejeno in da knjižnice same težko nadzorujejo
njihovo uporabo pri svojih uporabnikih.

8.6

Prihodnost elektronskih revij v knjižnicah

V določenih knjižnicah (npr. knjižnica IJS) upajo, da bo možno v prihodnosti
tiskane revije zamenjati z revijami v elektronski obliki, saj je z arhiviranjem in
urejanjem tiskanih revij veliko stroškov, poleg tega pa je veliko možnosti, da
se poškodujejo oz. izgubijo. Vendar bi bilo treba v primeru, da bi tiskane revije
odpovedali, zagotoviti hitre povezave, založniki pa bi morali zagotavljati arhiv.
Največji problem je strah, da ne bi mogli priti do arhiva, če bi tiskane revije
odpovedali, zato bi želeli imeti v knjižnici elektronske verzije lokalno shranjene
na CD ROM-ih. Tiskane revije bi odpovedali predvsem iz ekoloških razlogov.
Drugi (npr. knjižnica Onkološkega inštituta) menijo, da bo morda v prihodnosti
tiskane revije možno odpovedovati, vendar to ne bo dovolj zanesljiva oblika
ponudbe, dokler bo internet še tako nezanesljiv ter dogajanje z elektronskimi
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revijami tako dinamično in fluidno. V prihodnosti bi se raje odločali za
elektronske oblike revij predvsem zaradi prostorske stiske (npr. Matematična
knjižnica), vendar menijo, da določenih tiskanih revij ne bo možno odpovedati.
Uporabniki jih zaenkrat večinoma vidijo le kot del celovite ponudbe, prevladuje
želja po tiskani reviji, ki je »bolj informativna« (stanovska obvestila, napovedi
kongresov, simpozijev, reklame itd.), ker jo ponavadi pregledajo v celoti.
Trenutno mnogo uporabnikov informacijo sicer poišče v elektronski reviji,
vendar pozneje zahtevajo še tiskano obliko.

9

Sklepi

Trenutno so knjižnice v Sloveniji v prehodnem obdobju uvajanja elektronskih
revij v svoje digitalne zbirke oz. digitalne knjižnice, vendar le večje univerzitetne
in specialne knjižnice intenzivno spremljajo razvoj na področju elektronskih
revij in se mu odzivajo.
Ugotovila sem, da v raziskavo zajete slovenske specialne in visokošolske
knjižnice, ki podpirajo raziskovalno delo, sicer nabavljajo in svojim
uporabnikom omogočajo dostop do elektronskih revij, vendar polovica le do
tistih elektronskih revij, ki jih dobijo brezplačno ob naročilu na tiskane. Le
polovica anketiranih knjižnic (knjižnica IJS, knjižnica Onkološkega inštituta
in Centralna medicinska knjižnica) zaenkrat nudi svojim uporabnikom tudi
dostop do takšnih elektronskih revij, za katere založbe zahtevajo manjše ali
večje (do)plačilo.
Zaenkrat tudi še ni prišlo do faze, ko bi samo elektronska oblika revije
zamenjala tiskano. Poskus odpovedi tiskane revije so izvedli le v knjižnici IJS,
vendar so morali zaradi nezadovoljstva uporabnikov zopet uvesti tiskano obliko.
Knjižnice pa omogočajo dostop do nekaj »čistih« elektronskih revij, tj. brez
dvojnika v tiskani obliki.
Po mnenju vodij knjižnic se tudi uporabniki zelo različno odzivajo na
elektronske revije, v večini primerov jih vidijo kot del celovite ponudbe, niso
pa jih še sprejeli kot ustrezen nadomestek za tiskano revijo. Klasično obliko
revije se zaenkrat raje uporablja predvsem zato, ker je branje z ekrana utrudljivo
in počasnejše, zato večina uporabnikov še vedno želi članek iz elektronske
revije natisnjen. Mogoče se bo ta navada spremenila z mlajšimi generacijami
uporabnikov in z boljšo kakovostjo ekranov, zaenkrat pa veliko zaskrbljenost
zbuja možnost, da se bo več papirja porabilo za tiskanje člankov iz elektronskih
revij kot za izdajo tiskane revije. Predvsem znanstveniki na naravoslovnem in
medicinskem področju ter študentje se vse bolj zavedajo prednosti elektronskih
revij, ki nudijo hitrejšo, aktualnejšo in obširnejšo dostopnost gradiva ter
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možnost, da sami izvedejo naročilo za določen dokument, tudi z neposrednim
dostopom s svojega računalnika. Uporaba elektronskih revij je zelo odvisna
tudi od količine informacij, ki se v njih nahajajo oz. kritične mase informacij,
ki je elektronske revije še niso dosegle.
Trenutno nekatere slovenske specialne in visokošolske knjižnice zelo uspešno
sledijo razvoju na področju elektronskih revij in se lahko primerjajo z drugimi
razvitimi svetovnimi knjižnicami. Na žalost pa je v našem prostoru še vedno
preveč knjižnic, ki nimajo ustrezne programske in strojne opreme, ki je
predpogoj za uvedbo elektronskih revij v njihovo ponudbo, nerešen problem
pa seveda ostaja tudi zagotavljanje zadostnih sredstev za nabavo elektronskih
revij v knjižnicah.
Knjižnice se zavedajo, da je lahko rešitev naraščajoče krize vse višjih cen revij
ob omejenih (premajhnih) finančnih sredstvih ustanovitev konzorcija, skupno
nabavljanje revij in delitev dostopa do teh znotraj konzorcija. Na področju
nabave in plačevanja elektronskih revij je potreben skupen nastop knjižnic za
lažje dogovarjanje z založniki. Na ta način je lahko dostop do elektronskih
revij cenejši, knjižnice lahko sistematično usposabljajo svoje uporabnike in
tako ponudijo bolj kakovostne storitve. Zato se nekatere slovenske specialne
in visokošolske knjižnice trudijo ustanoviti konzorcij, ki bi imel večjo pogajalsko
moč pri nabavi elektronskih revij.
O prihodnosti strokovnih in znanstvenih elektronskih revij v specialnih in
visokošolskih knjižnicah so mnenja še deljena. Večina anketiranih vodij knjižnic
sicer meni, da bo določene tiskane revije možno odpovedati, in sicer takrat, ko
bo rešeno vprašanje arhiviranja, obstajajo pa tudi absolutni zagovorniki tiskanih
oblik revij.

10 Zaključek
Bibliotekarji in informacijski strokovnjaki se soočajo z vse večjimi izzivi, saj se
obseg in količina informacij, ki jih nudijo znanstvene in strokovne elektronske
revije, pa tudi izbira načinov in metod dobave nenehno širijo. Ker vlogo
knjižnice, ki zbira, izbira in posreduje informacije vse bolj prevzemajo »online« založniki, knjigarne in avtorji, ki se obračajo neposredno k uporabniku v
kateremkoli času dneva in kjerkoli, je za knjižnice zdaj največji izziv, da uresniči
»optimistični scenarij« razvoja knjižnic v prihodnosti (Južnič, 1997). Število
elektronskih informacijskih virov namreč neprestano narašča, bibliotekarji pa
bi morali znati ohraniti vlogo informacijskih posrednikov, ki bi uporabnikom
svetovali, poskušali najti, izbrati in ponuditi informacijo, in sicer v obliki, ki bi
jim najbolj ustrezala.
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Uporabniki imajo dandanes možnost dostopa do elektronskih revij brez
posredništva knjižnice, zato se morajo knjižnice potruditi, da ohranijo svojo
vlogo in ugled v sistemu znanstvenega informiranja in komuniciranja. To lahko
naredijo tako, da svojim uporabnikom ponudijo možnost dostopa do čim
večjega števila naslovov kakovostnih znanstvenih in strokovnih elektronskih
revij. Ker je ponudnikov elektronskih revij iz dneva v dan več in je uporabnikom
težko priti do pregleda relevantne literature, bi to vlogo lahko prevzele knjižnice
in aktivno sodelovale pri pripravi, produkciji in evalvaciji informacijskih
sistemov.
Knjižnice in bibliotekarji bodo ostali zelo pomemben člen v verigi znanstvenega
in strokovnega komuniciranja tudi zaradi svoje kupne moči in arhivske funkcije.
Knjižnice namreč kupujejo večino revij za znanstvenike in težko je verjeti, da
bi si jih znanstveniki lahko začeli sami kupovati. Ravno tako so zelo pomembni
knjižnični arhivi tiskanih revij, vsaj dokler še ni rešen problem arhiviranja
elektronskih revij, pomembnejši pa bodo tudi knjižnični konzorciji, preko
katerih bo vse bolj potekalo nabavljanje elektronskih revij, sklepanje licenčnih
pogodb in pogajanja z založniki.
Glede na to, da smo v prehodnem obdobju uvajanja elektronskih revij v
knjižnice in da založniki zelo hitro spreminjajo načine plačevanja nabave in
uporabe elektronskih revij, so rezultati raziskave pokazatelj trenutnega stanja,
ki pa se utegne kmalu spremeniti, saj se večina bibliotekarjev aktivno ukvarja
z naročanjem elektronskih revij.
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